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NORMAS PARA O APOIO ESTATÍSTICO – FEnf

Sobre as atividades do Serviço de Estatística junto à Faculdade de Enfermagem
(FEnf), a presente regulamentação dispõe das seguintes normas para o apoio
estatístico aos Projetos de Pesquisa vinculados ao Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem (PPG-Enf):
1. Normas e prazos para entrega de bancos de dados ao Serviço de Estatística:
1.1 O banco de dados finalizado deverá ser entregue ao Serviço de
Estatística até três meses antes da última reunião da Comissão de Pósgraduação (CPG), considerando o prazo final do aluno para a defesa de
sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado;
1.2 O banco de dados finalizado deverá ser enviado por e-mail ou entregue
pessoalmente ao Serviço de Estatística;
1.3 Os alunos que não entregarem o banco de dados dentro do prazo
estabelecido, não terão os seus dados analisados pelo Serviço de
Estatística;
1.4 Após a entrega do banco de dados no prazo estabelecido, não poderão
ser adicionados novos participantes ou variáveis ao banco de dados.
2. Normas para a realização das estatísticas descritivas:
2.1 Considerando a necessidade de autonomia dos discentes da Pósgraduação na realização das análises estatísticas descritivas dos dados de
sua Dissertação e/ou Tese, foi estabelecido que o Serviço de Estatística da
FEnf não se responsabilizará pela realização das análises estatísticas
descritivas dos projetos de pesquisa dos mestrandos e doutorandos do
PPG-Enf. A realização das análises descritivas será de responsabilidade do
discentes. O serviço de estatística poderá conferir a análise realizada se
entregue em tempo hábil;

2.2 Com a finalidade de instrumentalizar os discentes para a realização da
análise descritiva, o serviço de estatística da FEnf oferecerá aos alunos
ingressantes na Pós-Graduação o curso: “Estatística Descritiva em Excel”,
no início do primeiro semestre letivo dos alunos ingressantes, com duração
de máxima de 08 horas;
2.3 O Serviço de Estatística oferecerá todo o suporte necessário aos alunos na
realização dessas atividades.
Sobre as atividades do Serviço de Estatística junto à Faculdade de Enfermagem
(FEnf), a presente regulamentação dispõe das seguintes normas para os Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCC), vinculados ao Curso de Graduação em
Enfermagem:
1. Normas e prazos para entrega de bancos de dados ao Serviço de Estatística:
1.1 O banco de dados finalizado deverá ser entregue ao Serviço de Estatística
até dois meses antes do prazo final para entrega do TCC junto à
Subcomissão de Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de
Curso da Faculdade de Enfermagem;
1.2 O banco de dados finalizado deverá ser enviado por e-mail ou entregue
pessoalmente ao Serviço de Estatística;
1.3 Os alunos que não entregarem o banco de dados dentro do prazo
estabelecido não terão os seus dados analisados pelo Serviço de
Estatística;
1.4 Após a entrega do banco de dados no prazo estabelecido, não poderão ser
adicionados novos participantes ou variáveis ao banco de dados.
2. Normas para a realização das estatísticas descritivas:
2.1 A realização das estatísticas descritivas dos Trabalhos de Conclusão de
Curso poderá ser solicitada ao Serviço de Estatística.

